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baki beRta
üzemviteli osztályvezető-helyettes
FEJÉRVÍZ Zrt.

Írásomban arra biztosan nem teszek kísérletet, hogy bemutassam az 
üzemeltetőket terhelő teljes körű adatszolgáltatást, mindössze az ivó-
vízellátással foglalkozó szakembereket érintő legáltalánosabb adatszol-
gáltatásról fogok elmélkedni. Ha valaki a mindössze szóra úgy gondolná, 
hogy ez á, semmiség, nagyot téved. Lássuk is, miért!

Megjegyzés: Kérem, a cikkemben leírtakat ne tekintse senki egy tel-
jes listának, amit ha teljesít, akkor semmilyen hatóság és érintett szerv 
felé nem lesz elmaradása, mert például a mi üzemeltetési területünkhöz 
tartozó egyes hatóságok is másképp értelmezik a jogszabályokat, és kü-
lönbözőképpen kérik az adatszolgáltatást. 

1. Az adatszolgáltatások célja
Adatszolgáltatás során az adatszolgáltató különböző szerveknek, ható-
ságoknak ad át adatokat azért, hogy ők az adatszolgáltató tevékenysé-
géről megfelelő információkkal rendelkezzenek, továbbá hogy a kapott 
információkat döntés-előkészítések vagy egy-egy jelentéskészítés során 
felhasználják.

Ebben az esetben értelemszerűen azokat az adatokat kellene át-
adniuk a vízműveknek, amik náluk keletkeznek. Ezzel szemben sokszor 
olyan adatokat is mi mint üzemeltető szolgáltatunk a hatóságoknak, 
amik nem nálunk keletkeznek. Erre nagyon jó példa a lakosszám. Ezt 
miért is mi adjuk meg? Arról van információnk, hogy az általunk üze-
meltetett vízműrendszer mely településeket, településrészeket látja el 
ivóvízzel, azt is meg tudjuk adni, hogy hány bekötésünk van az érintett 
rendszeren, de azt már nem, hogy egy-egy bekötéshez hány lakó tarto-
zik. És azt sem, hogy az adott településhez hány ingatlan tartozik. Ilyen 
adatbázis nem áll a rendelkezésünkre, ennek ellenére mégis sok statisz-
tika azt kéri, hogy adjuk meg az ellátott lakosok számát. Ezt becsülni 
tudjuk, ettől kezdve pedig az adatok nem lesznek pontosak. Az előbb 
leírtakból következik, hogy a szolgáltatónak arról sincs pontos informá-
ciója, hogy a település 100%-ban ellátott-e ivóvízzel, vagy sem.

Gyűjtünk és becsülünk rengetegféle adatot, melyet elküldünk az 
érintetteknek. Vajon ők mit kezdenek ennyi információval, használják 
valamire? Sokszor úgy érezzük, hogy a munkánk jó része fölösleges. 
Miért is gondolom ezt? Nagyon jó példa a vízminőség-javító program. 
Az OSAP-adatszolgáltatás keretein belül a kutakról, nyers vízről, tisztí-
tástechnológiáról minden évben szolgáltatunk adatot, és ennek ellené-
re egyszer csak jön egy levél (e-mail), hogy 2-3 napon belül adjuk meg 
egy-egy település nyers vizének vízminőségi adatait. Miért is? Nem áll 
rendelkezésére a hatóságnak? Hát elküldtük nekik! 

2. Az adatszolgáltatások típusai
A műszaki adatszolgáltatások rendkívül változatosak, sokfelé és sok for-
mában kell adatot szolgáltatnunk különböző gyakorisággal,  határidőkkel. 

Vannak esetek, amikor a hatóságoknak készített adatszolgáltatások kö-
zött teljes tartalmi átfedéseket találhatunk, van, ahol ez az átfedés csak 
részleges. Vagyis nincs olyan szerencséje az üzemeltetőnek, hogy ugyan-
azt az adatot másnak is elküldhesse, kicsit még dolgoznia kell, és át kell 
strukturálnia a számokat.

Adatot vár tőlünk rendszeresen a VIZIG, a Katasztrófavédelem, a Né-
pegészségügyi (fő)osztály, a KSH, a MEKH, a MaVíz. Ezek között az adat-
szolgáltatások között van olyan, amit évente csak egyszer kell küldeni, 
de van negyedéves gyakoriságú, és van, amiről havonta kell beszámolni. 
Egyes adatszolgáltatások eseményekhez kötöttek, pl. ivóvízminőségi 
határérték-túllépés (bár itt is tapasztalható eltérés, van olyan népegész-
ségügyi osztály, amely minden határérték-túllépés jelentését kéri a 
HUMVI felületén, van, amelyiknek elegendő a negyedéves adatfeltöltés, 
abból úgyis látja, ha gond volt valamelyik vízellátó rendszeren). 

Az adatokat van, aki Excel-táblázatban kéri, van, ahol jegyzőkönyve-
ket/kitöltött adatlapokat kell beszkennelni és internetes felületre feltölte-
ni. Esetleg a kettő együtt. Tehát kitöltöm a jegyzőkönyvből az Excel-táblá-
zatot, és még a jegyzőkönyvet is beküldöm szkennelve, biztos, ami biztos, 
ha netán elírta a szolgáltató a másolás közben az adatokat, azt észreve-
hesse a hatóság. De vajon tényleg leellenőrzik? Nem bíznak a szolgáltatók 
adatkitöltési képességében? Vagy mi lehet az oka ezen kettősségnek? Elő-
fordul internetes felületen adatkitöltés is. Sajnos ez utóbbi egyre jobban 
terjed, pedig egyáltalán nem praktikus. A kezelőfelületek nem alkalmasak 
tömeges adatbevitelre, és rengeteg időt vesz igénybe az egyenkénti ki-
töltés, a léptetések, a mentés. Arról nem is beszélve, hogy a szolgáltatók 
általában már rendelkeznek valamilyen adattároló rendszerrel (IMIR), és 
ezekből kell kiírni, kinyomtatni a meglévő adatokat, majd az internetes fe-
lületre egyenként bevinni, mert a program/internetes felület importálásra 
nem alkalmas. Erre nagyon jó példa az OSAP 1376-os statisztika. Konkré-
tan: a társaságunknál ez azt jelenti, hogy 2 ügyintéző napi 8 órában (csak 
ezzel foglalkozik ez idő alatt) 2 héten keresztül másolja az adatokat a meg-
lévő rendszerünkből az internetes felületre. 

Egyes esetekben az is előfordul, hogy az adattáblák szolgáltatókhoz 
való eljuttatása után lehet pontosan megtudni, hogy milyen formában 
és milyen adatokat kell(ene) megadni. És ha azokat nem gyűjtöttük elő-
ző évben? Akkor jön a jó műszaki becslés…

Az esetek nagy részében valós előző évi adatokat kell megadni, de 
egyes esetekben már december 20-ra ki kell tölteni a jelentést.

3. A szolgáltatott adatok 
Kicsit részletesebben nézzük meg, milyen adatot és kinek adunk az ivó-
vízellátással kapcsolatban.

Az adatszolgáltatást színesebbé teszi, hogy a népegészségügyi 
osztályoknál és az OSAP-nál a vízellátó rendszer alatt fizikailag azokat a 

Új év, régi feladatok, adatszolgáltatás, 
adatszolgáltatás, adatszolgáltatás. 
Lassan már az ivóvíz-szolgáltatás 
helyett is.

Üzemeltetés Az AdAt-
szolgáltAtások árnyékábAn
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 rendszereket kell érteni, ahol azonos vízbázisból kapják a fogyasztók az 
ivóvizet, míg a MEKH adatszolgáltatását a tulajdonos önkormányzatok 
szerint kialakított rendszerekre kell teljesíteni. A kettő sokszor nem egye-
zik. A következő fejezetekben található táblázatokban a vízellátó rendsze-
rek különböző értelmezése szerinti bontást már nem végeztem el.

3.1. Az alapadatok
Ellátott lakosszámot (víz-, szennyvízrendszerekre) a Népegészségügyi (fő)

osztály egyszer kér a HUMVI-felületen, egyszer kér az ivóvízbiztonsági 
tervben, továbbá a MaVíz részére is megadjuk. Ez az a kérdés, amire sose 
fogunk tudni pontosan válaszolni, ahogy azt az első pontban leírtam.

Összes lakosszámot a MaVíz-nek kell megadnunk. A probléma ugyanaz, 
mint az előző pontban.

Lakásszám összesen az OSAP 1376-os statisztikában szerepel. Probléma, 
mint az előzőnél. Ezen információkkal az önkormányzatok rendelkez-
nek, nem értem, hogy miért nem tőlük kérik.

Lakásszám bekötéssel, üdülőegység bekötéssel az OSAP 1376 és a 
KSH-statisztikához szükséges. Végre egy adat, amiről tényleg nekünk 
van információnk!

Új	bekötött	lakásszámot	a	KSH	részére	kell	szolgáltatnunk,	ezzel	semmi	
probléma	nincs,	természetesen	ezt	a	szolgáltatónak	kell	tudnia.	Úgy-
szintén a Megszüntetett lakásszámot és a Szennyvízhálózatra köthető 
lakásszámot is.

A felhasználói egyenérték megadásával sincs semmi gond, természete-
sen ezt is az üzemeltető tudja kiszámolni, ez az adat a MEKH részére 
szükséges.

3.2. Adatok a kutakról

3.3. Ivóvízkezeléssel kapcsolatos információk 
vízellátó rendszerekre vonatkozóan

3.4. Víztárolókkal kapcsolatos adatszolgáltatások 
vízellátó rendszerenként

3.5. Ivóvízellátó hálózatra vonatkozó adatszolgáltatások

3.6. Üzemeltetésre vonatkozó adatok

3.7. Szolgáltatott ivóvízminőségi adatok
Itt ismét érdemes elgondolkodni az adatszolgáltatás menetéről, a levelez-
getések folyamatáról. Míg a fenti táblázatokban lévő adatokat Excel-táb-
lázatokban vagy internetes felületen adjuk meg, a vízminőséggel kapcso-
latos adatszolgáltatások ennél sokkal többrétűek. Itt már az internetes 
felület mellett még levelezgetünk is ugyanazon adatok vonatkozásában.

Minden évben kérvényben kell fordulni az illetékes népegészségügyi 
osztályhoz, ha a korábbi mintavételi helyeken módosítani szeretnénk. 
Kérvényünket vízellátó rendszerenként kell beadni 3000 Ft illetékbélyeg-
gel. Ők az új helyeket és a régiek törlését határozatban hagyják jóvá.

Ha nem kérünk módosítást, akkor hivatalból kapunk vízellátó rend-
szerenként egy kérést a népegészségügyi osztályoktól, hogy nyilatkoz-
zunk arra vonatkozóan, hogy fenntartjuk az előző évi mintavételi he-
lyeket. Ezt utána határozatban hagyják jóvá. Ezért nem kell fizetni, de 
levelezésszámban ez nálunk mintegy 210 db levelet jelent (mivel 71 ví-
zellátó rendszerünk van). Tulajdonképpen ez egy olyan fölösleges leve-
lezés, ami nem tartalmaz semmilyen új információt egyik fél részére sem.

A szolgáltatónak el kell készítenie a 201/2001 (X.25.) kormányren-
deletben foglaltaknak megfelelően a vízmintavételi ütemterveket, ami-
ket engedélyeztetni kell rendszerenként 3000 Ft-ért a népegészségügyi 
osztályokkal. Elvileg a HUMVI-rendszer is képes lenne ennek elkészí-
tésére, mert a víztermelési adatokat és a lakosszámot bele kell írnunk, 
így az érvényes jogszabály alapján már meghatározható, hogy hány 
db vízvizsgálatot szükséges végeznie a szolgáltatónak paraméterekre 
vonatkozóan. Ennek ellenére manuálisan is el kell ezt készítenünk, és 
engedélyeztetnünk kell.

víztermelési adatok kutanként OSAP 1375

víztermelési adatok vízellátó rendszerenként
MEKH, OSAP 1376, VKJ, 
HUMVI, Népegészségügyi 
(fő)osztály, MaVíz

víztermelési adatok víztisztítási technológia 
szerint MaVíz

víztermelési adatok vízellátó rendszerenként 
vízminőség szerint MEKH, OSAP 1376

vízszint, 
vízhozamadatok kutanként OSAP 1375

vízszintadatok megfigyelőkutanként OSAP 1375

vízminőségi adatok kutanként OSAP 1375, VBT

vízminőségi adatok vízellátó rendszer nyers 
vizére vonatkozóan OASP 1376

kitermelt víz típusa – 
talajvíz, rétegvíz, parti 
szűrésű, karszt

kutanként NSZSZ, OSAP 1376, VKJ, 
VBT

kitermelt víz típusa – 
vízminőségi osztály kutanként VKJ

kapacitás kutanként MaVíz

tárolók darabszáma OSAP 1376, MEKH

tárolók kapacitása OSAP 1376, MEKH

gerinchálózat hossza cég összesen MEKH, MaVíz

gerinchálózat hossza vízellátó rendszerenként MEKH, KSH, OSAP 1376

gerinchálózat hossza vízellátó rendszerenként, 
anyagonkénti bontásban MEKH

újonnan épült 
gerinchálózat hossza vízellátó rendszerenként MEKH, KSH

felújított 
gerinchálózat hossza vízellátó rendszerenként MEKH, KSH

bontott gerinchálózat 
hossza vízellátó rendszerenként MEKH, KSH

elosztóhálózat hossza cég összesen MEKH, KSH

elosztóhálózat hossza vízellátó rendszerenként MEKH, KSH, OSAP 1376

bekötővezetékek 
hossza cég összesen MEKH, KSH

bekötővezetékek 
hossza vízellátó rendszerenként MEKH, KSH, OSAP 1376

csőtörések száma település vagy vízellátó 
rendszer OSAP 1376, MEKH, KSH

közkifolyók száma település KSH

átvett vízmennyiség vízellátó rendszer OSAP 1376, MEKH, KSH, 
MaVíz

fertőtlenítés, vízkezelés vegyszere HUMVI, VBT, MEKH,

tisztítómű kapacitása engedély szerint HUMVI, VBT, MEKH, OSAP 1376

kezelt víz mennyisége 
(számlázott, nem számlázott) MEKH

vízkezelés típusa MEKH

keletkező iszap mennyisége OSAP 1376
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Ha ezt a folyamatot végiggondoljuk, még egy érdekes dolgot vehe-
tünk észre: egyszer engedélyeztetni kell a mintavételi helyeket, és utána 
engedélyeztetni kell az ezekhez a helyekhez tartozó vízvizsgálati darab-
számokat. Ismét duplán dolgozunk. Miért nem lehet egy engedélyez-
tetési folyamatban ezt elvégezni (akár 6000 Ft-ot fizetve vízellátó rend-
szerenként)? Vízellátó rendszerenként 3 db levelet spórolhatnánk meg, 
és az azok megírásával, iktatásával eltöltött időt. Mindemellett az is ért-
hetetlen számomra, hogy ezért az adatszolgáltatásért (mert ez is annak 
tekinthető!) miért kell még fizetnie is a szolgáltatónak? A választ sejtem, 
mert ez nem adatszolgáltatás, hanem KÉRELEM. De hát ez az alapja az 
adatszolgáltatásnak, a mintavételi helyek és darabszámok a kiindulási 
adatok! A vízvizsgálati darabszámokon ráadásul változtatni sem lehet, 
az annyi kell, hogy legyen, amennyit a jogszabály meghatároz. És akkor 
itt ismét a HUMVI-programhoz jutottunk. Ha az meg tudja határozni a 
vizsgálati számokat, akkor miért kérvényezgetünk?
A fenti folyamat legegyszerűbb formája az lenne, ha minden évben az 
illetékes népegészségügyi osztálynál engedélyt kérnénk, ha mintavételi 
helyet akarunk változtatni, és ezt ők vagy elfogadják, vagy nem. Ezek 
után már elegendő lenne csak a HUMVI feltöltése. Ez tartalmilag semmi-
vel sem ad kevesebb információt, mint a mostani rendszer.

A mintavételi helyeket fel kell sorolnunk az OSAP 1376-os statiszti-
kában is. Miért nem tudják átvenni a HUMVI-ból? Itt legalább a vízellátó 
rendszerek azonosan értelmezettek, véleményem szerint informatikai-
lag megoldható lenne.

Ha már van jóváhagyott mintavételi helyünk és ütemtervünk, akkor 
jöhet az adatszolgáltatás a HUMVI-rendszeren keresztül. Kiegészítve 
e-maillel és esetleg telefonnal is. Ráérünk. Belefér ez is a munkaidőbe. 
Persze sokkal hasznosabb dolgokra is fordíthatnánk ezt az időt, mint le-
velek írására, ha már egyszer van egy jól működő Humán Vízhasználatok 
Környezet-egészségügyi Szakrendszere. Mire is gondolok? 

A szolgáltató a határozatban jóváhagyott vízvizsgálati ütemterv sze-
rint végzi az önkontrollvizsgálatokat. Ha bármely paraméter esetében 
a 201/2001 (X.25.) kormányrendeletben szereplő határértéket túllépjük, 
akkor ezt fel kell tölteni a HUMVI-rendszerbe. (Megjegyzem, a feltöltés 
rendkívül időigényes, sok fölösleges mozzanattal – többek között a min-
tavételi hely kódját és megnevezését, a mintavétel dátumát annyiszor 
be kell írni, ahány paraméter esetében túllépés történt. A programba 
importálni nem lehet ezen adatokat.) Ha a feltöltéssel végeztünk, akkor 
a rossz eredményről e-mailben is értesíteni kell ugyanazt a hatóságot, 
amely meg tudja nézni a HUMVI-rendszerbe feltöltött eredményeket. 
Miért kell ez a pluszmunka? Számomra hihetetlen, hogy a mai számító-
gépes világban a feltöltött adatokról a hivatal HUMVI-ért felelős ügyin-
tézője miért nem kap egy e-mailt a rendszertől.

No, tehát feltöltöttük a rossz eredményt, erről értesítettük külön az 
illetékes népegészségügyi osztályt, amelynek ezután át kell állítania a 
HUMVI-rendszerben közölt adatok státuszát (ez a lépés sokszor kimarad, 
ezért újra e-mailezgetünk, mert ennek hiányában a jó adatok nem tölt-
hetők föl), majd ír egy határozatot a társaságunknak arról, hogy azonnal 
intézkedjünk jó minőségű ivóvíz biztosításáról. A határozat számát a 
HUMVI-rendszerbe is beírja. A szolgáltató eközben már sokszor meg-
vette a kontrollmintát, és jók az eredményei. Erről válaszlevélben tájé-
koztatja a népegészségügyi hivatalt, valamint az eredményeket feltölti 
a HUMVI-rendszerbe.

Ha végignézzük a fenti folyamatot, akkor itt is találunk sok lépést, 
ami szerintem fölösleges duplázás, vagyis idő. Az adminisztráció sokszor 
több időt vesz igénybe, mint maga a fertőtlenítés. És itt kell megem-
líteni azt is, hogy a kémiai indikátorparaméterekre vonatkozó határér-
ték-túllépéseket is mindig jelenteni kell. Tehát ha egy vízellátó rendsze-

ren a kitermelt víz magas vas-, mangán- vagy ammóniumtartalmú, és a 
településen nincs víztisztító mű, akkor a szolgáltatott víz is bizonyosan 
határértéket meghaladó mennyiségben fog vasat tartalmazni. Ezt miért 
kell minden alkalommal beírni a HUMVI-rendszerbe és jelezni a hatóság-
nak? Ráadásul magyarázatot is kell írni mellé. Miért nem lehet megolda-
ni, hogy ezt egyszer rögzítjük a HUMVI-rendszerbe, és onnantól kezdve 
ez a jellemző mindig ott lesz a vízellátó rendszernél, és nem kell minden 
adatot újra és újra beírni, magyarázkodni. Sőt időnként még erre is ka-
punk határozatot, hogy szolgáltassunk megfelelő minőségű ivóvizet.

Az előző, soron kívüli adatszolgáltatások mellett negyedévente min-
den ivóvízvizsgálati eredményt fel kell tölteni a HUMVI-rendszerbe. Erről 
tudok egyedül egy kis pozitívumot írni, itt megteremtették az importá-
lás lehetőségét.

Ivóvízminőségi adatokat nem csak a HUMVI-rendszerbe kell szolgáltatni, 
hanem: 
•	 Az	arzénadatokra	vonatkozóan	a	népegészségügyi	osztályok	meghatá-

rozott települések esetében nem elégszenek meg a negyedéves adat-
szolgáltatással, havonta kérik az arzéneredményeket. Ennek a lényegét 
sem értem. Nem bíznak meg a szolgáltatóban, hogy a határérték-túllé-
pést jelenti nekik? Ha pedig az arzén nem haladta meg a 10 µg/l értéket, 
akkor miért kell jelenteni? Ott lesz majd a negyedéves adatok között.

•	 Vízminőségi	adatokat	kér	az	OSAP	1376-os	statisztika	is.	De	hogy	ne	
legyen egyszerű dolgunk, itt néhány paraméterre vonatkozóan (9 db) 
kell megadnunk éves minimum-, maximum- és átlagértéket a háló-
zati ivóvízre, valamint ahol van tisztítástechnológia, ott a nyers vízre 
és a tisztított vízre is. Ivóvízminőséggel foglalkozó szakemberként azt 
tudom mondani, hogy ezek az adatok így semmire nem használhatók. 
Csak arra jók, hogy ki van töltve a rubrika, mert ebből felelőségtelje-
sen semmit nem lehet megállapítani.

Nem konkrétan adatszolgáltatás, de kötelező feladat az ivóvízbiztonsá-
gi tervek éves felülvizsgálata, valamint az ötéves újraengedélyeztetése 
(ez már ismét díjköteles). Ezek közül az éves felülvizsgálatról azt állít-
hatom, ha azt lelkiismeretesen végzi a szolgáltató, minden tekintetben 
(vízminőség elemzése, elvégzett karbantartási feladatok ellenőrzése, 
felújítások ellenőrzése, irányítástechnika-, vízbázisvédelem-ellenőrzés 
stb.) megvizsgálja a vízellátó rendszerét, akkor ennek van értelme. Erre 
kell(ene) nagy hangsúlyt fektetni, megfelelően elemezni a rendszer 
adatait és levonni a következtetéseket, hogy miként lehet jobbá tenni 
az adott vízellátó rendszer ivóvízminőségét, vízbiztonságát. A sok-sok 
adminisztrációs feladat helyett (amikről írtam) ezeket az elemzéseket, 
vizsgálatokat kellene végezni, ennek több értelme lenne.

4. összegzés
Ha megnézzük a szennyvíztisztítással és -elvezetéssel kapcsolatos adat-
szolgáltatást, az sem kevesebb vagy egyszerűbb, és a gazdasági terüle-
ten dolgozók sem tudják azt mondani, hogy ők jobb helyzetben vannak.
Nyugodtan kijelenthetjük, az adók és elvonások mellett a szerteágazó, 
időrabló adatszolgáltatások is jelentős teherként jelentek meg a vízi-
közmű-szolgáltatásban. Mindezt végiggondolva számomra – és talán az 
olvasó számára is – látható, hogy vannak még lehetőségek az adatszol-
gáltatásban (az észszerűsítésre gondolok)! A bürokráciacsökkentési ter-
vek, a mostani információs rendszerek kiépítése nem könnyítette meg a 
dolgunkat, nem lett kevesebb az adminisztrációs terhünk. Sőt…

Óvatos optimizmussal várjuk a nagy, átfogó integrált adatszolgálta-
tási rendszer kiépítését, de ez csak akkor javítja a helyzetet, ha a mosta-
niakat kivezetik. Mit mondjak, vannak kételyeim.


